KOBERSKÉ

ROZHLEDY
22. ROČNÍK ČÍSLO 1 BŘEZEN 2015

KOBERSKÝ OBČASNÍK

Vážení spoluobčané,
jsem rád, že se nám podařilo vydat nové
a snad i lepší a zajímavější Koberské rozhledy. Rádi bychom pokračovali jako čtvrtletník a samozřejmě budeme rádi za vaše
podněty a nápady pro další vydání.
O Vánocích jsem mluvil o své potřebě
vytvářet v Kobeřicích pozitivní náladu,
protože nepříjemných vlivů je kolem nás
dost. Žádám ovšem také vás, spoluobčany, o pozitivní přístup. Střety a negativní
emoce nikdy nic nevyřeší a vždy je lepší
jednat a hledat kompromis.
V loňských volbách jste rozhodli o zásadní změně ve vedení obce. Za předchozích osm let, kdy jsem byl místostarostou,
se většina usnesení zastupitelstva hlasovala jednomyslně a já věřím, že i nové zastupitelstvo bude fungovat jako jeden tým a prioritně myslet na zájmy Kobeřic. Situace to
nebyla nikterak jednoduchá, s výstavbou
kanalizace téměř na začátku a s ní spousta problémů. Nicméně si troufám říct, že
zejména za přispění Ing. Petra Bajáka, který byl již u zrodu samotného projektu, akci
zvládáme.
pokračování na straně 2.

Stavba
kanalizace a čistírny
odpadních vod

Žijeme v krásném koutě jižní Moravy,
v dobře položené oblasti s příhodným
klimatem, obklopeni přírodou, ale zároveň v obci s dobrou infrastrukturou, v optimální vzdálenosti od brněnské aglomerace. Doba, v níž žijeme, nám umožňuje
užívat výdobytků civilizace a vést v historii nevídaně pohodlný život, ač se nám to
pokračování na straně 3.
někdy nezdá.

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE
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Rozpočet obce na rok 2015
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Fotbalové naděje
Výročí konce 2. světové války
Kultura a zábava
Knihovny v Kobeřicích a ve Slavkově1

slovo starosty

© Roman Janský
pokračování z titulní strany

Petr pečlivě kontroluje průběh výstavby a snaží se, aby stavba dopadla co nejlépe. Objevilo se dost komplikací, protože
do země nikdo nevidí a například uložení
staré kanalizace bylo řešeno velmi nahodile. Navzdory potížím termín zatím stíháme
a jsme již za polovinou výstavby. A prosíme
o trpělivost. Víme, že jednou je bláto, pak
zase prach, nedá se jet autem k domu, ale
věřte, že problémy jsou jen dočasné.
V ulicích Vrchní a Na Kopci bude E.ON
do země přemisťovat elektrické rozvody.
Obec zde proto bude muset vybudovat nové
veřejné osvětlení a rozhlas. Pro ulice Vrchní,
Na Kopci, Na Poustce a Vinohrady jsme zadali
vytvoření projektové dokumentace na nové
povrchy vozovky včetně parkovacích míst.
Cena projektu je asi 350 tisíc Kč a postupná
realizace obec zatíží finančně i organizačně.
Pro Vrchní také jednáme se Správou a údržbou silnic JMK o novém povrchu v celé šíři,
protože tato vozovka je jejich majetkem.
Jednání zatím směřují k dohodě! Na posledním zastupitelstvu jsme zadali zpracování projektu na školní dvůr pro mateřskou
školku, jelikož ten stávající (který v podstatě
není), nevyhovuje a je nebezpečný. Budeme
žádat o prostředky z EU s předpokladem realizace do konce roku 2015. Také školka by
se měla snad již v příštím roce rozšířit o 12
míst. Společně s TJ Sokol Kobeřice plánujeme výstavbu víceúčelového hřiště ve sportovním areálu „U lesa“ včetně venkovních
2

posilovacích prvků. To je jen malý výčet z plánů a agendy, kterou nyní řešíme.
Já i místostarosta Petr Havránek jsme neuvolněnými pro funkci, což může vypadat
jako komplikace, ale fungování Obecního
úřadu jsme nastavili tak, aby vše běželo.
Oba dva máme na webových stránkách telefon, e-mail a jsme připraveni se s každým
z vás osobně setkat. Ve věku chytrých telefonů a mobilního internetu se sezením
od rána do večera v kanceláři fungování nezlepší, spíše naopak. Je nutné také rozlišovat
úřední hodiny, které jsou uvedeny pro obecní úřad, ne pro starostu či místostarostu. Byli
zvoleni do funkce, kterou zastávají 24 hodin
denně, a jsou zcela k dispozici. Navíc neuvolněný starosta dostává odměnu ve výši 60 %
uvolněného starosty, takže obec šetří nemalé finanční prostředky každý měsíc.
Posledním tématem je komunální odpad. V současné době se v Kobeřicích vybírá 450 Kč za osobu či nemovitost, což je
ve srovnání s okolními obcemi cena velmi nízká. Rozšířením možnosti třídění
o bio odpad se náklady zvýšily. Za rok 2014
obec doplácela cca 85 tisíc Kč. Je proto velmi pravděpodobné, že pro příští rok bude
zastupitelstvo jednat o možném zvýšení
ceny. Peníze, které obec doplácí, pak chybí
na jiné, zejména investiční akce v obci.
Přeji vám krásné jaro, samá pozitiva a ať
se nám všem žije v Kobe co nejlépe!
Roman Hanák, starosta
KOBERSKÉ ROZHLEDY březen 2015
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Kapalné odpady

kostěným mýdlem stačilo pravidelně vyvážet močku na pole. To se však změnilo se
zavedením vodovodu, rozšířením WC (vodního záchodu), rozvodem teplé užitkové
vody v domácnostech a s používáním chemických a kosmetických produktů (prací
a čisticí přípravky, prostředky osobní hygieny). I když v obci postupně došlo k zatrubnění uličních příkopů jako podmínky pro
budování zpevněných ploch, neexistoval
koncepční stokový systém, který by mohl
sloužit k odvádění komunálních splaškových vod.
Od roku 2005 podniká obec Kobeřice
u Brna postupné administrativní kroky k vybudování splaškové kanalizace s čistírnou
3
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odpadních vod (dále jen ČOV). Celé snažení bylo završeno zahájením stavebních prací na stavbě „Kanalizace a ČOV Kobeřice
u Brna“ v srpnu 2014. Jedná se o investiční
akci, která má v obecním měřítku několik prvenství. Jedná se zejména o objem finančních prostředků na jednu akci (64 845 812
Kč), plošný rozsah stavby (zasažena je celá
obec včetně všech komunikací, značné

hloubky a šířky výkopů) a krátká doba realizace (od 8/2014 do 8/2015 s následným zkušebním provozem).
Pro zdárný průběh stavby je nutné pochopení a vstřícnost všech. Omezení v obci
v průběhu realizace jsou značná, ale odměnou nám bude lepší životní prostředí.
Požadavky budou kladeny i na spolupráci všech občanů a chalupářů s obcí z důvodu rychlého a kvalitního připojení na nově
zbudované stoky. Bez vaší trpělivosti a pomoci není možné tuto akci dovést do zdárného konce. Vždyť naše životní prostředí si
to zaslouží. Děkujeme vám za pochopení.

Vývoj koncepce odvádění
a čištění odpadních vod
v Kobeřicích

Probíhající stavba kanalizace a čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) završila úsilí obce Kobeřice u Brna po uceleném stokovém systému trvající již několik desetiletí.
4

Na počátku bylo zatrubnění otevřených příkopů (od 50. let), do nichž stékala dešťová
voda z nemovitostí a přilehlých komunikací.
Zatrubněné příkopy byly postupem času zaústěny do čtyř otevřených svodnic, většinou
částečně zpevněných lomovým kamenem,
což byla investice státní meliorační správy. Zatrubnění bylo provedeno z betonových trub i ze studničních skruží. Spoje takto
vzniklého potrubí nebyly nikdy vodotěsné.
Naopak místně také působí jako drenáž snižující hladinu podzemní vody. Napojení nemovitostí je provedeno prostým průrazem
trub, bez použití tvarovek. Šachty jsou monolitické, různé kvality a slouží většinou jako
dešťové vpusti bez zápachových uzávěrek.
Postupem času se do tohoto dešťového systému načerno připojily přepady ze septiků,
ba dokonce i přímo domovní splaškové přípojky. Důsledkem toho je zápach, pohled
na exkrementy v dešťových vpustích, saponátová pěna ve svodnicích a v potoce atd.
Po přepojení domovních splaškových
přípojek do nové vodotěsné splaškové sítě
bude stávající kanalizace sloužit znovu výhradně jako dešťová. Tato dešťová kanalizace je v několika místech již v havarijním
stavu, bude nutná její koncepční obnova.
Zejména v místech, kde se chystá celoplošná rekonstrukce povrchů. V současné době
odhalily kamerové prohlídky zborcené úseky v ulici Vrchní a havarijní stav dešťové
stoky v Dolní pod chodníkem podél veřejného osvětlení. Zde bylo k výstavbě dříve použito studničních skruží, které nejsou
pro tyto účely vhodné. Nyní jsou zborcené
až na 20 % původního profilu.
O ČOV začala obec Kobeřice u Brna poprvé vážně přemýšlet v 90. letech, kdy byla
správně určená lokalita pro vybudování
ČOV. Tehdy se uvažovalo o dostavbě dešťové kanalizace jako jednotného stokového
KOBERSKÉ ROZHLEDY březen 2015
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systému pro dešťové a splaškové vody, který by byl zakončen kořenovou ČOV. Od přelomu tisíciletí nejsou rekonstrukce a dostavby jednotných stokových systémů státem
dotačně podporovány, zejména pro jejich
pochybnou vodotěsnost a následný značný přítok studených drénujících podzemních vod na ČOV, kde narušují proces čištění.
Kořenové ČOV jsou v současné době nezávislou odbornou veřejností pokládány za akceptovatelné pouze pro rekreační zařízení
s letním provozem, protože mimo vegetační
dobu nedokáží plnit požadované parametry. Na tuto koncepci bylo vydáno územní
rozhodnutí, které ovšem pozbylo svoji platnost. Proto bylo rozhodnuto o nové státem
finančně podporované koncepci odvádění
a čištění odpadních vod.

www.kobericeubrna.cz

Nejdříve se uvažovalo o společné ČOV
s obcí Milešovice, ale tamní obecní zastupitelstvo tehdy o výstvabě ČOV neuvažovalo.
Proto došlo ke změně v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na Jihomoravském kraji,
k vydání nového územního rozhodnutí, vodoprávního povolení a stavebního povolení na nově zvolenou koncepci. Ta spočívá
ve vybudování splaškové kanalizace, která
je ukončená mechanicko-biologickou ČOV.
Prostřednictvím odborné firmy byla úspěšně podána žádost o poskytnutí dotačních
prostředků. Následovala výběrová řízení
na zhotovitele a stavební dozor a začala realizace celého projektu.
A jak je to v okolních obcích? V Milešovicích splaškovou kanalizaci a ČOV budují s mírným náskokem před námi, rovněž v Lovčičkách. Nížkovice, Heršpice,
Hodějice, Křižanovice a Němčany budují společnou ČOV v Hodějicích v rámci akce
„Likvidace odpadních vod dobrovolného
svazku Ligary“ s tím, že každá obec buduje splaškovou kanalizaci. Rašovice a Vážany
mají ČOV a kanalizaci v provozu již několik let, stejně jako Křenovice a Hrušky, kde
mají společnou čističku. Zbýšov, Šaratice
a Hostěrádky se stavbou začínají, budou mít rovněž společnou ČOV. Otnice
a Bošovice kanalizaci a ČOV již mají v provozu. Uhřice a Dambořice mají své ČOV
a kanalizace mnoho let a pomalu je rekonstruují a rozšiřují.
Z toho plyne, že nejsme první vlaštovkou, ale spíše letíme v hejnu. Doba je nyní
taková. Otálet se dále nedá, protože tak
velké procento dotačních prostředků se
do budoucna nepředpokládá. Z výše popsaných důvodů to byla pro obec víceméně jasná volba. Věříme, že to chápou i naši
občané a chalupáři.
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Stručná charakteristika
projektu
Projekt řeší výstavbu splaškové kanalizace a mechanicko–biologické ČOV o kapacitě 800 ekvivalentních obyvatel (EO) v obci
Kobeřice u Brna. Cílem projektu je odvádění odpadních vod z obce a jejich vyčištění
v souladu s legislativou ČR a EU ve všech
sledovaných ukazatelích.
HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU
Termín zahájení stavebních
a montážních prací: 1. 8. 2014
Termín zahájení zkušebního provozu ČOV:
1. 7. 2015
Termín dokončení stavebních
a montážních prací: 31. 8. 2015
Termín ukončení zkušebního provozu ČOV:
30. 6. 2016
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU
Celkové výdaje na projekt
64 845 812 Kč
Podpora z Operačního programu
životního prostředí
51 367 441 Kč
Krajská dotace (JmK)
2 969 600 Kč
Z vlastních zdrojů obce
2 508 771 Kč
Bankovní úvěr obce
8 000 000 Kč

Připojování domácností –
rychlost napojení je důležitá
a výhodná

Na ČOV může být likvidována pouze splašková voda z nemovitostí. Splaškovou vodou z nemovitostí je míněno zaústění odpadů z WC, koupelen, kuchyní a prádelen.
Tyto vody musí být připojeny přímo bez
zdržení v septiku. Na ČOV musejí přitékat
čerstvé a teplé. Výslovně je zakázáno připojení septiků, jímek, vod dešťových, povrchových, oplachových a podzemních.
Nepřípustná je močka z chléva, matoliny
6

z lisování a destilace ovoce, stejně jako kyseliny, hydroxidy, organická rozpouštědla
apd.
V případě našeho projektu je součástí kanalizace odbočka pro každou nemovitost, která je ukončena revizní šachtičkou.
Ta slouží mimo jiné i ke kontrole vypouštěných odpadních vod s případným odběrem
vzorků. Jedná se o investici obce a do budoucna o její majetek. Poloha odbočky se
šachtičkou byla upřesněna s každým vlastníkem nemovitosti při zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas na kanalizační přípojku. Odbočku se šachtičkou
provádí v rámci kanalizace dodavatelská
stavební firma až po provedení hlavní stoky. Platí zásada jedna nemovitost, jedna
odbočka.
Kanalizační přípojka začíná u nemovitosti a končí napojením na revizní šachtičku. Na každou kanalizační přípojku pro jednotlivé majitele nemovitostí, kteří projevili
zájem, byla vypracována projektová dokumentace, jež je odsouhlasena dotčenými
organizacemi a stavebním úřadem. Podle
odsouhlasené dokumentace bude kanalizační přípojka provedena. Kanalizační přípojka je majetkem vlastníka nemovitosti, který si ji provede na vlastní náklady
KOBERSKÉ ROZHLEDY březen 2015

a propojí se šachtičkou po splnění níže
uvedených podmínek. Pro přítok splaškových vod z nemovitostí však nejdříve
musí být kanalizační systém s ČOV připraven k odvádění a likvidaci splaškových vod.
Přepojování domovních přípojek se předpokládá v intervalu od 1. 6. 2015 do 21. 8.
2015, přičemž se půjde průběžně po jednotlivých ulicích. Termín přepojování bude
vyhlášen obcí.
Naše čistírna odpadních vod bude mechanicko-biologického typu, což znamená, že
čištění bude probíhat zejména mechanickými (cezení, míchání, usazování) a biologickými procesy. Do biologické jednotky bude
navezena specifická bakteriologická kultura,
která zde bude udržována po celou dobu životnosti čističky. Pro biologické procesy je
nutná správná teplota vody a správný přísun
živin. To optimálně splňuje právě splašková
voda. Při nekázni napojených uživatelů, tj.
při přítoku vod bez živin (dešťové, drenážní,
podzemní, vypuštěné bazény…) dojde k odplavení a odumření bakteriologické osádky. Následně je nutné opětovné nakoupení
a navezení biologie, které bude vymáháno
po viníku havárie ČOV. Obdobná situace nastává při vypouštění již vyhnilých odpadních vod, které nebyly vypuštěny do splaškové kanalizace přímo, ale měly zdržení
v septiku, což je nepřípustné. Nepřípustná
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je i močka z chléva, matoliny z lisování a destilace ovoce, stejně jako kyseliny, hydroxidy,
organická rozpouštědla apd.
Podmínky pro připojení do nové splaškové
kanalizace
Vlastník nemovitosti má na kanalizační přípojku projektovou dokumentaci
s územním souhlasem.
Vlastník nemovitosti na OÚ v Kobeřicích
u Brna uzavře Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod mezi obcí a majitelem
nemovitosti.
Vlastník nemovitosti přizve zástupce obce
k prověření připravenosti k přepojení
na novou splaškovou kanalizaci. Přizvaný
pracovník obce na místě před záhozem
rýhy zkompletuje přípojkový list (provede
fotodokumentaci, ověří provedení dle odsouhlaseného projektu, prověří vyřazení
septiku z provozu).
Vlastní propojení bude probíhat v intervalu od 1. 6. 2015 do 21. 8. 2015.
Je zakázané přečerpat obsah stávajícího septiku do nové splaškové kanalizace. Tento je nutné nechat vyvézt jako
doposud.
Výkopové a montážní práce bude možné předem objednat u dodavatelské firmy,
stejně jako nákup PVC potrubí, včetně tvarovek a obsypového materiálu. Ceny budou dopředu zveřejněny. Nejpříhodnějším
okamžikem na provedení splaškové kanalizační přípojky je právě tento rok. Do budoucna bude muset každá nemovitost dokladovat způsob likvidace odpadních vod,
tak jako je tomu u komunálního odpadu.
Kanalizaci a ČOV si bude provozovat obec
sama. Výše stočného zatím není stanovena. Předpokládá se v obvyklé výši, musí však
být splněny podmínky dotace.
Petr Baják
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rozpočet obce
Rozpočet obce na rok 2015
Příjmy

Částka

Daňové příjmy (daně,poplatky)
Příjmy z úhrad-MND,a.s. Hodonín
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy-příjmy z pronájmu budovy
Bytové hospodářství-příjmy z pronájmu, příspěvky na pořízení bytu
Komunální služby-pronájem,nekapitálové příspěvky, služby
Požární ochrana - nekapitálové příspěvky
Činnost místní správy-pronájem budov
Příjmy z úroků, příjmy z podílů na zisku a dividend
Transfery (dotace)
FINANCOVÁNÍ-Zapojení prostředků z minulých let

7 589 000
200 000
30 000
2 100
692 600
268 000
20 000
10 000
30 000
124 500
6 840 000

CELKEM

15 806 200

Výdaje

Částka

Deratizace kanalizace
Výstavba Kanalizace a ČOV
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Odvádění a čištění odpadních vod-technická pomoc kanalizace a ČOV rozbory
vody-potok+ČOV
Základní školy-příspěvek z rozpočtu obce
Knihovna
Kronika
Rozhlas
Záležitosti kultury (materiál,služby)
Sportovní zařízení – prodej budovy Sokolovny, příspěvek z rozpočtu obce
Bytové hospodářství (úroky, pojištění bytů, opravy a údržba)
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby (osobní výdaje,materiál,plyn,elektřina,
sociální a zdravotní pojištění, pohonné hmoty,služby,opravy)
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ochrana obyvatelstva - nespecifikované rezervy
Požární ochrana (osobní výdaje,materiál, příspěvky,služby)
Zastupitelstva obcí (osobní výdaje,sociální a zdravotní pojištění, služby telekomunikací,
cestovné)
Činnost místní správy (osobní výdaje,sociální a zdravotní poj., služby
telekomunikací,materiál,úroky,opravy,platby daní, služby)
Ostatní činnosti-vratka neinv.transferů z minulých let
Ostatní činnosti j.n. - vratka jistiny TI byty+RD_Újezd II.
Služby peněžních ústavů
FINANCOVÁNÍ-uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

CELKEM
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12 000
9 090 200
34 600
147 000
530 000
16 000
6 000
12 000
65 000
95 000
279 000
205 000
2 000
1 639 100
65 000
400 000
20 000
174 500
515 000
1 299 500
19 300
480 000
20 000
680 000

15 806 200
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základní škola

Naše škola

navázala vztahy
se školou v Aténách
Do naší školy se v červnu loňského roku
přijely podívat sestry Stefanie a Karolína,
které bydlí v Aténách a chodí do 1. třídy.
Mají české občanství a do České republiky
jezdí skládat zkoušky.
Naše děti je přivítaly velmi vřele. Dívky
umí česky a řecky a učí se anglicky. Ukázaly
nám rozdíly mezi naší a řeckou abecedou,
potom jsme sledovali krátké seznámení
s Řeckem na interaktivní tabuli a ochutnali
jsme sladkost pasteli z medu a sezamových
semínek. Zazpívali jsme Stefanii a Karolíně
českou hymnu, a pak jsme se v tělocvičně naučili řecký tanec. Tradiční řecké tance

(choroi) se tančí obvykle v kruhu (kyklos)
a většina z nich má starověký původ.
Celé dopoledne se nám pěkně vydařilo, děti byly z návštěvy nadšené a chtěly ve spolupráci pokračovat. Proto jsme se
domluvili, že od září si budeme dopisovat
a posílat fotografie ze života školy.
Mgr. Dana Horká

Recyklohraní

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

Školní program pod záštitou MŠMT má za cíl
prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění
a recyklace odpadů a umožnit jim osobní
zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Naše škola
se nejen podílí na sběru odpadu, ale součástí
projektu je i aktivita žáků. Plní zadané úkoly,
které souvisí se světem recyklace. Za správné
splnění úkolu je škole přidělen daný počet
bodů a na konci školního roku body využijeme v e-shopu Recykohraní při nákupu her
nebo výtvarných a sportovních potřeb.
Poslední úkol bylo téma „Světlo“. S dětmi
jsme si povídali o světle, co všechno světlo vyzařuje – slunce, v noci měsíc a hvězdy, lampa,
auto ve tmě, ohniště, lustr, baterka atd. Podle
vlastní fantazie si každé dítě zvolilo námět.
Do Recyklohraní bylo vybráno 8 nejzdařilejších
maleb, které jsme spojili a vytvořili dva obrazy.
Mgr. Markéta Matyášová

POMOZTE nasbírat co nejvíc!

www.kobericeubrna.cz

Ve středu 4. února odpoledne přicházely děti
s rodiči, aby ukázaly, co dovedou. Stavěly hrady, hledaly zvířata, pracovaly s čísly a určovaly barvy. Nejdůležitější je komunikace s učitelkami a správná výslovnost, která je základem
pro čtení a psaní. Letos přišli tři chlapci a pět
dívek, do první třídy bylo přijato pět dětí.
Mgr. Dana Horká

V rámci Recyklohraní můžete do školy přinést staré
baterie, tonery a cartridge
do tiskáren, také staré
drobné elektrospotřebiče
(žehličky, kulmy, varné konvice apod.) a nepotřebné mobily. Průběžné také probíhá sběr
starého papíru, za který škola nakoupí dětem
učební pomůcky a hračky.
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hasiči

Družstvo Soptíků

Koberská hasičata
Když se tak člověk rozhlédne potom koberském sboru hasičů, tak je to docela pěkný
pohled. Už dobře víme, že by řetěz dětí neměl být přetržen. Zažili jsme období, kdy se
dva tři roky s dětmi pracovalo vlažně a je to
znát dodnes. Proto máme velmi slabý ročník starších od 11 do 15 let. Družstvo se nazývá Čert a Káča podle svých vedoucích.
Jejich totožnost berte jako rébus z názvu
družstva. Napovím, že patří k těm mladším, začínajícím vedoucím a doufejme, že
je handicap menšího družstva neodradí
od pokračování činnosti.
Velmi dobře se nám daří ve skupině 6 až
10 let. Zde má náš kolektiv dvě družstva
Soptíky pod vedením Jany Šmerdové
a Evy Musilové a Ohniváky Michaely
Krahulové. Družstva vynikají nejen
počtem dětí, ale především v soutěžích, ať už jde o uzlování – každoroční postup do superfinále v Koválovicích – nebo loňské
druhé místo v okresním kole
hry Plamen.
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Kde jsou ty časy, kdy se mladým hasičem stalo dítě školního věku a postupně se učilo motat hadice, „cvakat spojkama“, podávat hlášení a nosit správně dres
zasunutý v kalhotách. Dnes toto a mnohé jiné věci zvládají děti od 3 let a kolektiv, který zaspí a s těmito dětmi nepracuje, je konfrontován v soutěžích s dětmi,
které již od mala vše umí (třebaže si ještě ono jméno značky nebo název města na mapě nepřečtou). Zmíněné motání
hadic je pro ně rutina, takříkajíc „brnkačka“, a porážejí o hlavu větší a o pár let
starší soupeře. Je proto záslužné a obdivuhodné, že se najdou vedoucí (často samotní rodičové), kteří takové dětičky
vedou a formou her, říkadel a pohádek je učí základy, na kterých se
za pár let postaví celé hrady dovedností a vědění.
U nás je práce s přípravkou již několikaletou tradicí a nadále ji budeme udržovat. Nynější družstvo pod jménem
Slůňata vede Michaela Krahulová a Dana
KOBERSKÉ ROZHLEDY březen 2015

hasiči

Kutilové

Sekaninová a celý houf rodičů, bez nichž by
to zkrátka nešlo.
K doplnění stavů v přípravce se musí vyrazit na lov a nejpříhodnější místem s hojným výskytem budoucích malých Slůňat je
školka. Už se na ně moc těšíme.
V květnu s dětmi opět chystáme sbírku Ligy proti rakovině. Loni se nám za květinky prodané po domech podařilo vybrat a odeslat 4 272 Kč. Je vidět, že tu žijí
lidé štědří a moudří, když tolik přispívají
na dobrou věc.

kroniku, něco je naučit z mnoha oblastí hasičiny a složit úspěšně zkoušku před přísnou komisí. Vědomosti se dětem budou
hodit do života a mnozí se mohou stát příštími členy zásahové jednotky obce, a to už
něco znamená.
Letošní zvolená specializace je „kutil“.
Kluci i děvčata se naučí přibíjet hřebíčky,
opracovávat samorost či stavět různé druhy ohnišť. Loni to byl „střelec“ a pro příští rok se již děvčata vrhla do zpracovávání
článků do kroniky, kterou také samy povedou. Někteří staví ohniště, jiní krásně malují

Celoroční hra Plamen

V této různorodé hře pro úspěch nestačí
pouze nejrychlejší útoky či nadupané mašinky. S dětmi je třeba vyrazit na výlet, vést

Vystoupení na posezení důchodců 2013
www.kobericeubrna.cz

(někteří oboje) a v tom je výhoda tolika
možností se uplatnit v kolektivu.
Jako každý rok se rozjela soutěž Požární
ochrana očima dětí, a tak se maluje a tvoří,
nejlépe, jak je toho každý schopen. Vyhrát
může jen jeden, ale radost z tvůrčí práce
mohou mít všichni.
Letošní léto bude spojeno s oslavami
135. výročí založení našeho sboru. Těšte se
na vystoupení, hru nebo ukázku z všestranných aktivit našich dětí.
Touto pozvánkou se s Vámi loučím a přeji, aby se nám i nadále dařilo jako nyní.
A.K.
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sokol

TJ Sokol Kobeřice u Brna
ZA NÁŠ SPORTOVNÍ KLUB V LETOŠNÍ FOTBALOVÉ
SEZÓNĚ HRAJE NEBÝVALE VYSOKÝ POČET DĚTÍ.
TRENÉŘI PAVEL FIŠER, JIRKA „BOBR“ HROMEK,
PETR MATYÁŠ A VIKTOR SVOBODA VĚNUJÍ
DĚTEM SPOUSTU ČASU A ZVLÁŠTĚ ŽÁKOVSKÉ
DRUŽSTVO SLAVÍ VELKÉ ÚSPECHY. NA ZAČÁTKU
BŘEZNA ZÍSKALI NA HALOVÉM TURNAJI
V DĚDICÍCH 3. MÍSTO.

Žáci

Bronzové družstvo žáků na turnaji v Dědicích
Starší přípravka

Mladší přípravka

Na hřišti fotila Monika Krahulová.
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Lea Matyášová v souboji se soupeřem
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výročí

70 let

od konce 2. světové války
Rok 1945 znamenal, že i náš poklidný kraj
byl poznamenán hrůzami války a strachem
o holý život. Pojďme společně zalistovat
zpět kronikou, kterou sepsal Jan Oslík, a nahlédnout do osudů lidí, kteří v té době žili,
projít kraj, který zůstal od válečných hrůz
ušetřený, neboť stopy vojny francouzské
a pruské již dávno zanikly v pověstech lidu.
Je zima, leden 1945. Napadlo mnoho sněhu a zuřily velké, sněhové vánice. I přesto
však byl tento rok příznivý, protože pršelo
v pravý čas a lidé si říkali: „Co ti Němci utíkají, i ta příroda je k nám vlídnější“. Navzdory
tomu, že se jarní práce kvůli bojům zdržely, bylo zaseto. Úroda byla dobrá, i když se
brambory sázely až v květnu a řepa v červnu.

Partyzáni v našem kraji

Asi osm partyzánů přišlo na Silvestra
do Žarošic, aby se nechali ošetřit od místního, ruského lékaře. Pak odešli neznámo
kam. I gestapo, které se zdálo nepřemožitelné, mělo z partyzánů strach a raději se
jim vyhýbalo stejně jako četníci. Partyzáni
také navštívili myslivnu Bílý vlk. Právě zde,
na nejvyšším bodu, končí Žďánský les a je
odsud nejkrásnější pohled na celý slavkovský kraj. Za jasných dnů je odsud možné vidět Špilberk, Mohylu míru a z jihu vystrkují
své čepičky Pálavské vrchy.
Partyzáni pobývali i v myslivně Zlatý jelen, a právě tady došlo k přestřelce mezi
nimi a četnictvem. Jeden partyzán byl zastřelen, ostatní se skryli na půdě myslivny, jeden strážník lehce zraněn. Poslední
slova, která pronesl padlý partyzán Jirka
www.kobericeubrna.cz

Jírovský, byla: „Umírám za vlast“. I přes jeho
smrtelné zranění ho příslušníci gestapa bili
pažbami a kopali. I tamního hajného zbili a spoutaného odvedli. Mezi partyzány,
kteří přežili, byl i jeden z Kobeřic. Právě on
střelbou z lesa odvrátil pozornost od myslivny a tím zachránil své kamarády.

Naděje i hrůza v Kobeřicích

Když v březnu 1945 kronikář Oslík zapisoval do kroniky, znenadání někdo prudce zaklepal na dveře. Kronikář se zalekl, že je to
gestapo. Ukázalo se však, že jsou to partyzáni, kteří mu řekli o událostech v myslivně
Zlatý jelen. Druhý den ráno byly Kobeřice
obsazeny partyzány. Tři Němci, kteří se dobývali k sousedům kronikáře Oslíka, byli zastřeleni. Karel Formánek odjel do Nížkovic
podat svědectví o jejich smrti. Všichni se
báli, ale Karel Formánek se nakonec vrátil
živ a zdráv s tím, že nikdo se nechce onou
událostí z Kobeřic zabývat. Kobeřice měly
protentokrát štěstí. 21. března artyzáni napadli tři německé poddůstojníky a nahnali
je do domu č. 143 u Formánků, kde je velitel Josef Houfek zastřelil ranou do hlavy. Pozoruhodné bylo, že všichni tři měli
ruce nad hlavou a stáli volně, bez svázání a bez jediného slova nebo prosby o milost se nechali popravit. Oficiální verze události byla nakonec taková, že Němci byli
přepadeni a ubiti. Po střelných ranách nezůstaly žádné stopy, protože jim ruský partyzán Sárko rozbil hlavy pažbou zbraně.
Pana Formánka se dále vyptávali, zda některé partyzány nezná a v kterých domech
se v Kobeřicích ukrývali. Po záporných odpovědích byl nakonec propuštěn.
Hlavní válečná vřava včetně bombardování a letecké bitvy ale teprve Kobeřice čekala až v posledních dnech války.
Martina Pinkasová
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kulturní akce v zimě

Vánoce
Advent začal mikulášskou nadílkou u hasičky, 17. prosince 2014 vystoupila Koberská
drobotina s vánočními básničkami a písničkami. Poslední adventní víkend proběhla výstava betlémů a na Štědrý den jsme se
sešli u stromu před obecním úřadem, zazpívali si koledy, popřáli hezké svátky a děti
zahrály na flétny. Na první svátek vánoční
se konal tradiční koncert Bokomary a druhý den vánoční setkání v Husově sboru.
Vystoupili zde ochotníci a děti s pásmem
vánočních her, básní, písní a hudby.

Ples
16. ledna se konal VIII. Reprezentační ples
ČSSD. Sokolovna byla zaplněna do posledního místa, k poslechu a tanci hrála kapela Relax a Karel Gott Revival Morava.
Na přítomné čekal pestrý kulturní program
a bohatá tombola. Tančilo se až do konce
a všichni se skvěle bavili.

Posezení s důchodci

Maškarní ples

V sobotu 14. února proběhlo v tělocvičně
školy posezení se staršími občany. Po přivítání starostou byl připraven kulturní program: koncert dětí na dechové nástroje, Muzikoterapie hudebního divadla
Slunečnice a promítání vzpomínkových fotografií. Bylo to příjemné odpoledne.

Druhou březnovou sobotu mohly děti konečně vytáhnout kostýmy a zařádit si
na dětském karnevalu. Dorazilo téměř 70
masek s početným doprovodem a největší
radost kromě párků v rohlíku způsobily výhry v tombole.
Eva Antonínová
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knihovna

Navštivte knihovnu

v Kobeřicích a Slavkově u Brna
Vítá vás knihovna v Kobeřicích

Knihovnu v Kobeřicích byste našli hned
vedle Základní a Mateřské školy. Je to malá,
nenápadná budova, v jejichž prostorách se
nachází rozmanitá škála knih. Počet svazků
se pohybuje kolem 3 600 kusů. Nové knihy získává jak z knihovny Karla Dvořáčka
ve Vyškově, tak i přímo od občanů, kteří sem nosí knihy, které již přečetli a nemají pro ně místo. Jednotlivé knihy jsou řazeny podle autorů. Můžete zde nalézt jak
historické romány, detektivky, tak i tzv. červenou knihovnu. Na své si přijdou i zájemci o časopisy. Největšího zájmu ze strany
občanů se těší časopis Praktik, jehož hlavní tématikou je dům, byt, zahrada, dílna
a hobby. Bohužel o časopis typu National
Geographic nebo velice známý časopis pro
děti ABC nebyl zájem, proto muselo dojít k odhlášení dalšího odběru. Knihovna
mimo knihy a časopisy nabízí zájemcům
také možnost využití veřejného internetu.
Podle slov paní knihovnice, zájem o knihy spíše upadá, čemuž odpovídá i snižující se počet svazků v regálech knihovny. Je
otázkou, kam tento současný trend povede. Přesto je zde knihovna pro vás a můžete ji navštívit každou středu, v době od 17
do 19 hod. Těšíme se na vaši návštěvu.

I Slavkov u Brna má svou
městskou knihovnu

Městskou knihovnu ve Slavkově u Brna byste
našli v prostorách zámku, jehož součástí je již
od roku 1998. V roce 2000 byly položeny základy postupné automatizace provozu knihovny díky programu Ministerstva financí „Rozvoj
www.kobericeubrna.cz

informačních služeb knihoven“. O dva roky
později bylo možné díky grantu Ministerstva
kultury zmodernizovat knihovnický systém
a propojit knihovní vyhledávací katalog slavkovské knihovny s katalogem Knihovny Karla
Dvořáčka ve Vyškově. Díky tomu mohou
čtenáři rezervovat i vybírat knihy z pohodlí svého domova. Čtenáři mají možnost využívat rozsáhlé spektrum služeb. Knihovna
nabízí 15 000 svazků beletrie i odborné literatury. Výpůjční doba u knihy je jeden měsíc, časopis si můžete zapůjčit na 14 dní. Dále je zde
možnost rezervace požadovaných knih, a to
po dobu až 7 dnů. Samozřejmostí je i připojení k internetu, kopírovací služby a mnoho dalších. Služby knihovny může využívat každý
bez rozdílu. Podmínkou je pouze uhradit roční
zápisné, které je 100 Kč pro dospělé, děti, studenti a důchodci platí 50 Kč. Knihovnu můžete navštívit každé úterý a středu, v době od 9
do 17 hod.
Martina Pinkasová
Neváhejte tedy a navštivte jednu nebo
i obě knihovny. Vždyť knihy provází člověka již mnoho let a je škoda na jejich
existenci zapomínat.
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a na konec

Dvě ceny
pro Kobeřice

z šestého ročníku Dortiády
Na začátku března uspořádal hokejový klub
Kometa Brna už šestý ročník Dortiády, v níž
se soutěží ve čtyřech kategoriích. Ty posuzuje odborná porota, diváci hodnotí dorty
bez ohledu na rozdělení. Dorty po soutěži
dostanou děti v dětských domovech.

PLÁNOVANÉ AKCE:

Velikonoční odpoledne
5. dubna 2015 od 14 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu se sejdeme s panem
farářem Markem Slatinským, popovídáme
si o Velikonocích a něco si vyrobíme.

Svátek práce
oslavíme 1. května spanilou jízdou traktorů.

Pálení čarodějnic
30. dubna jako obvykle popálíme na hřišti
zbytky zimní neplechy a opečeme špekáčky.

Čisté Kobeřice
Starosta Roman Hanák s dalšími výherci soutěže

Kobeřice výrazně zabodovaly hned při
první účasti v roce 2012, kdy jsme v diváckém hlasování získali první místo. Letos jsme
uspěli jak u diváků, kteří náš dort ocenili třetím místem, tak u odborníků, u nichž jsme
v kategorii Partnerská obec dokonce vyhráli.
Dort každý rok peče Jana Friesová, jejíž zručnost a originální nápady jsou obdivuhodné.
Patří jí naše velké díky!
Jako cenu jsme letos mimo jiné získali také
poukaz na autogramiádu hráčů „A“ týmu HC
Kometa Brno. Zatím nemáme naplánováno, kdy poukaz využijeme, nabízí se například fotbalová akce hudebníka Vlasty Redla
„Na famotě UEFA“ nebo oblíbený Dětský den.
Naše obec s Kometou spolupracuje dlouhodobě a nemalý počet našich spoluobčanů na Kometu pravidelně chodí. Kdo zrovna
nemůže na zápas, fandí v hospodě u internetového vysílání.
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Pro mnoho lidí je samozřejmé na procházce posbírat zahozené odpadky do pytle
nebo uklidit kolem své zahrad. Letos chceme na jarní úklid nalákat víc spoluobčanů,
proto jsme se přihlásili do celorepublikové akce Ukliďme Česko, která je plánována na sobotu 18. dubna. Vítáni jsou všichni
dobrovolníci, místa
srazu a úklidu budou
včas upřesněna!

Přispějte
do Koberských rozhledů
Redakce a vedení obce věří, že jarní vydání vás potěšilo a budete-li mít chuť se
na příštím čísle podílet, neváhejte. Rádi
zveřejníme texty, fotky, obrázky nebo plánovanou akci.
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